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Forord

Når man igangsætter et bogprojekt, sker der ofte i forløbet en udskift-
ning af forfatterkredsen af forskellige årsager. Nogle forlader områ-
det og andre kommer til. Nogle bliver færdige og andre evt. ikke fær-
dige. Denne foranderlighed har både været krævende at holde styr 
på, men også berigende for fastholdelse af ideen og perspektivet med 
bogen. Igennem en sådan proces bliver man bekendt med nye aspek-
ter af et område, som har fået en større bevågenhed gennem manges 
forskellige initiativer. Bogen formidler på baggrund af disse reflek-
sioner og erfaringer et udpluk fra engagerede forskere, praktikere og 
undervisere inden for området.

Bidragene i de enkelte kapitler bærer samme præg af forander-
lighed og ufærdighed. Nogle forfattere afrapporterer selvstændige 
forskningsresultater inden for arbejdsmiljø og arbejdsliv, andre er 
på vej med udvikling af teori og metoder og andre igen, filosoferer 
over hvor samfund, arbejdsmiljø og arbejdsliv, er på vej hen. 

Bogens titel er arbejdsmiljø og arbejdsliv i et socialt ressource per-
spektiv. I denne titel ligger latent aspekter af det foranderlige og det 
ufærdige. Det latente kan blive til manifestationer, f.eks. ved at aktø-
rer i arbejdslivet handler med udgangspunkt i deres ressourcer, ind-
sigter og viden over for strukturer i samfund og organisation. Sigtet 
med bogen er bl.a. at udbrede kendskabet til dette perspektiv.

Om sigtet med bogen indløses, er op til læserne af bogen at be-
dømme. 
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Initiativet til denne bog er taget af en faggruppe, LEO (Labour, Edu-
cation, Organisation) ved Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Or-
ganisation, Aalborg Universitet. Projektets ide er samlet omkring et 
ønske om at løfte en forskningsindsats inden for temaet ”arbejdsmiljø 
og arbejdsliv” med nye perspektiver og mod udækkede vidensområ-
der. Desuden er ideen at udbrede kendskabet til konkrete forsknings-
metoder og resultater inden for temaet. Bl.a. gennem undervisning og 
formidling på uddannelser inden for samfundsvidenskabelige om-
råde, dvs. sociologi, de sociale og erhvervsøkonomiske uddannelser 
samt masteruddannelser og diplomuddannelser.

Der skal her rettes en stor tak til samtlige forfattere, der har bidraget 
til bogen. Tak til lektor Preben Horsholt Rasmussen og Dr. phil. Dorit 
Konkolewsky, begge LEO-gruppen, lektor Peter Nielsen, Carma-
gruppen samt AC-medarbejder Bo Møller Lange, alle Aalborg Uni-
versitet for kommentering på flere af artiklerne. Tak til en anonym 
bedømmer. En tak til de samfundsvidenskabelige institutter, Institut 
for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Institut for Økonomi, 
Politik og Forvaltning samt Institut for Erhvervsstudier, der med 
støtte har gjort det muligt at få udgivet bogen.

Kjeld Nielsen

Januar 2011


